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امتیازی صاحب به میراث آینۀ  شمارۀ  اولین 77 تابستان

»دفترنشرمیراثمکتوب«در88صفحهبهبهای200تومان

درقطعرحلیمنتشرشد.تنیچندازدوستاناهلقلمهم

فاضل و باتجربه اما نداشتند، باالیی کهمدرکتحصیلی

بودند،اعضایهیئتتحریریۀمجلهشدند.تازمستان81

موفقبهانتشار19شمارهپیاپیشدیم.بهترغیبدوستان،از

علمی رتبۀ درخواست کشور نشریات بررسی کمیسیون

ترویجیکردیموپسازموافقتآنان،ناچاربهتغییرسردبیر

از و رنجیدند گروهی شدیم. تحریریه هیئت اعضای و

همکاریشانکاستندوگروهیازاهلدانشگاهامیدوارو


ً
شادمانشدند.بندهدرپیتأسیسپژوهشکدهبودموطبعا

گمانمیکردمکهبرایحصولبهمقصودبایدنشریۀعلمی

 داوریباآیندگانـ پژوهشیداشتهباشیم.درستیاغلطـ

اینراهراادامهدادیم.شمارۀ21اولینشمارهایبودکهبا

سردبیریجمشیدکیانفردربهار82درقطعوزیریمنتشر

علمی کهمجوز بود اولینشمارهای وشمارۀ23هم شد

88 تابستان در که 44 شماره تا کیانفر گرفت. ترویجی

منتشرشد،زحماتسردبیرینشریهرامتحملمیشد.

ازشمارۀ45برایاخذرتبۀعلمیپژوهشیکوشیدیم.

عهدهدار را سردبیریجدید باغبیدی، دکترحسنرضایی

شدند.شمارۀ50آینۀ میراثاولینشمارهایبودکهعنوان

علمیپژوهشیبرپیشانیصفحۀحقوقیآندرجشد.از

آینۀ میراثبا سال92وازشمارۀ53تاکنون،سردبیری 

سردبیریومدیریتدکترمجدالدینکیوانیهدایتمیشود.

از میراث آینۀ  ضمیمۀ شمارۀ 40 تاکنون 83 سال از

مقاالت50صفحهایتامجموعۀمقاالتتخصصی400

وزارتعلوماخطارداده
ً
صفحهایمنتشرشدهاست.قبال

کمیسیون آییننامه مقررات خالف ضمائم انتشار که بود

نشریاتاینوزارتخانهاست.ماهمباذکردالیلخودبر

تداومکارپافشاریکردیم.درتاریخ94/08/16نامۀلغو

در لغو این طنین شد. صادر میراث  آینۀ  نشریۀ امتیاز

گروههایتلگرامیپیچیدودوستانباتهیۀنامه،ماراترغیب

کردندتادرخواستتجدیدنظربدهیمواعالمکنیمکهدیگر

ضمائمراباعنوانآینۀ میراثمنتشرنمیکنیم.ازطرفدیگر

مختلف دانشگاههای استادان از میراث آینۀ عالقهمندان

کشوردستبهجمعامضازدندونزدیکبه200نفراز

کارگروهتخصصی اما کردند. آینهحمایت انتشارضمائم

بررسینشریاتکشور،موافقتباانتشارمجدد آینۀ میراث

بارتبۀعلمیپژوهشیرامشروطبهعدمانتشارضمائمکرد.

یکهدوستدارانمیراثمکتوببه
ّ
بندهبهاحترامحسنظن

چالش علمی پژوهشی بودن »آینۀ میراث«
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بندهوآینۀ میراثداشتهودارندوهموارهتأکیدمیکردندکه

باتوجهبهاندکبودننشریاتمتنپژوهیونسخهشناسی

دانشگاهی برایعالقهمندان پناهی نشریه این کشور، در

نامۀدرخواست و نهاده ایشانحرمت رأی بر و... است

تجدیدنظریبرایلغومجوزعلمیپژوهشینشریهفرستادم.

زمانیکهرتبۀعلمیپژوهشینداشتیم،چنداندقتو

متعارف پژوهشی ساختارهای با مقاله نشر در مراقبتی

که بزرگی ت
ّ
من و آن برکت به اما نداشتیم. دانشگاهی

سردبیرانمحترمبرمیراثمکتوبداشتهاند،شکلومحتوای

مجله،روزبهروزمقبولترشد.نویسندگانهمبهتدریج

چهارچوب در را مقاالتشان و کردند منضبطتر را خود

آزاردهنده مسئلۀ چند اما میفرستادند. نشریه ضوابط

همچنانباقیماندهکهعزممارابرایطیادامۀراه،سست

نمودهاست:

مقاالت چند اسمی

در اسمی مقاالتچند نگارش بازار که است چندسالی

حوزۀعلومانسانی،بهویژهدررشتۀادبیات،داغترشدهو

مصوبۀوزارتعلومدرالزامدانشجویانبرایتألیفمقاالت

و...هم راهنما استادان باهمراهی پایاننامه از مستخرج

رونقآنرادوچندانکردهاست.گاهخودآنمقاله،نهچندان

لعلبدخشانیاستکهاینخزفهمیاریهمدستبدان

دادهوبازارشراصفادهد.بااینحالهموارهاصرارداشتهایم

کهنویسندۀمسئولمقالهمعلومباشد.اماگاهیفکرمیکنیم

فالنمقالهکهگزارشتوصیفیسادهایازیکنسخه
ً
کهمثال

بیشنیست،چهطوردویاسهنفرمتحملمشقاتتدوینو

تألیفشدهواینمقالهگونهرانوشتهاند؟چهگونهتقسیمکار

کردهاند؟اگرفردادرجشنوارۀنقدبهاینمقالهجایزهایتعلق

بگیرد،گیرندۀجایزهکیست؟یااگربنیادفارابیآنرابرگزید،

چهکسیمیرودومدالولوحتقدیرراتحویلمیگیرد؟

جالبآنکهکمنیستنداستادانیکهازاینطریقازاستادیاری

بهمرتبۀاستادیجهشکردهاند،بیآنکهمقالهایبهاسمخود

ی
ّ
داشتهباشند.پسمعلوممیشوداینچاهها،همبرایمقن

نانداردوهمبرایحاجمیرزاآقاسی،آب.

مقاالت سفارشی

آدمهابایکدیگرروابطحسنۀخاصیدارندوگاهچناناهل

گرمابهوگلستانمیشوندکهموجباتدخالتبیشتردرکار

سردبیرمحترمرافراهمکردهویاازسراضطراربهداوران

سفارشمیکنندکه»بانظرمثبت«مقالۀفالنیراداوری

فرمایند.داورانیهمهستندکهسختگیرندودستردبه

سینۀهرمقالهایمیزنندوبهناچاربرخیمقاالتهمبرای

اینانارسالمیشود.گاهیمقاالتیدرنقداثریازدوستی

شفیقواصلمیشود؛اگرچاپشکنیماسبابرنجشدیگران

ازیکخدمت را نکنیم،جامعه اگر و کردهایم، فراهم را

فرهنگیمحرومساختهایم؛اگرلحنراتغییردهیممیگویند

فرد آن برای آبرویی کنیم، حفظ را آن اگر و شده، خنثی

نقدشدهباقینمیماند.

پذیرش مقاله

چندبارپیشآمدکهبرایبازشدنگرهکورارتقایدوستی

صاحباثروذیصالحدرامرتحقیق،پیشازاخذمقالهو

بدوندیدنوداوریمقاله،ناچاربهتحویلنامۀپذیرش

شدیم.برخیکهرفتندوپشتسرشانرانگاهنکردندوبا

امروزوفرداکردن،امرشانمشمولزمانشدوماهمپیگیر

نشدیم.یکیدوموردهمبودندکهباداوریمقالهپذیرش

به تن گذشت، پل از که مرادشان حمار و بودند گرفته

به قادر این از بیش گفتند و ندادند اصالحاتضروری

از یکی هم 
ً
اخیرا نیستند. یا... ویرایش یا تلخیص

نویسندگانپسازگذشتماههاازاخذپذیرش،خبرداده

کهمقالۀخودرابرایچاپبهنشریۀدیگریسپردهوازچاپ

آندرآینۀمیراثمنصرفشدهاست!

هزینه ها

هفتهایچندمقالهبهنشانیپستیآینۀمیراثواصلمیشود.

تشکیل اولیه،جلسهای بررسی برای یکبار، هفته دو هر

داده تشخیص داوری غیرقابل مقالهها دوسوم و میشود

ارسال داوری برای شده انتخاب مقاالت وقتی میشود.

میشود،داورانهمدوسومآنهاراردمیکنندوبرخیرابه

میراث گزارش مناسب بودن گزارشی و توصیفی سبب
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جستار

  پر را داوری برگۀ باسالیقمختلف داورانهم میدانند.

میکنند؛برخیمقالهراویرایشعلمیهممیکنندوبرخی

دردوخطآنرامقبولیامردودمیشمارند.ازاینروگاه

هم دیگر داور سه یا دو برای را مقاله میشویم مجبور

بفرستیم.بههرحال،مقالهچهپذیرفتهشودوچهردشود،

مقاالت حقالزحمۀ میشود. پرداخت داوری حقالزحمۀ

واریز تأخیر، با ولو حتیالمقدور، هم، دانشگاهیها غیر

میشود.سردبیری،مدیریتداخلی،ویراستاری،صفحهآرایی،

نمونهخوانی،صحافیوچاپهمهریکهزینههایخودرا

دارد.باایناوصافبودجهساالنۀنشریه،تنهاکمترازنیمی

ازهزینههاینشرراکفافمیدهد.

چه باید کرد؟

امیدواریبرایتداومراهایننشریه،شایداین
ِ
اولینگام

باشدکهعالقهمندانبهانتشار آینۀ میراثوبلکهگزارش

میراث،آبونهومشترکساالنهشوندوهزینۀاشتراکسالرا

پرداختکنند.برآوردماازانتشارهرشمارهبهصورتچاپ

دیجیتالدرشمارگانمحدود،آنهمفقطهزینههایموادو

اجراشاملکاغذ،چاپوصحافیو...هرنسخهحدود

برابر در که میشود شده( تمام )قیمت هزارتومان 10

میزانعالقۀ
ً
هزینههایدیگر،مبلغقابلذکرینیست.طبعا

دوستداراندونشریۀآینهمیراثوگزارشمیراثراباایجاد

کمپیناشتراکایندونشریهمیتوانسنجید.تانظرشماچه

باشد؟

چندیننشریۀعلمیپژوهشیازدانشگاههایمختلف

راسراغدارمکههمبابتداوریوجهدریافتمیکنندوهم

بابتچاپمقاله.بابتداوریبین50تا150هزارتومانو

بابتچاپبین200تا300هزارتومان.حالوجهمذکور

بابتاینمقالهراکهبهکاماستادشیریناستوبانامدانشجو

که دانشجو همان 
ً
طبعا باز بدهد؟ باید کسی چه قرین،

دوش از باری هرچند روش، این با است. مقاله مسئول

نشریهبرداشتهنمیشود،الاقلازسیلمقاالتکاستهمیشود

وکسانیکهمعتقدندایننشریهجایگاهییافتهوجادارد

کهبماندوپایدارباشد،دستیاریبداندرازمیکنند.با

یکحسابسرانگشتیمیتواندانستکهچاپهرشمارۀ

آیاراهیا 20میلیونتومانهزینهدارد.
ً
آینۀ میراثحدودا

راههایبهتریبرایحفظیکنشریهوجوددارد؟تاکنوناین

کارباکمکهایدولتیانجاممیگرفته،امادیگردستگیری

ازمطبوعاتعلمیمقدورشاننیستوماهمپادرهوابین

هواوزمینماندهایم.

البتههیچنشریهایباآبونهوحقداوریگرفتنو...قادر

بهادامۀکارنیست.تولیدعلمهزینههایمخصوصخودرا

دارد.امیدواریمدرآیندهنیزتوشوتوانادامۀاینراهرا

داشتهباشیم.

اکبر ایرانی
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